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 د؟ ی دار  از ی و چرا به آن ن   ست ی محتوا چ   کروی م 
 مقدمه 

 ست؟ ی محتوا چ   کرو یم

تا    10  عرض  در  تواندیماست که    ییدئویو  یمحتوا  ا ی  و   ریتصاو   ،نوشتهمحتوا    کرو یم
 کمتر مصرف شود.  ا ی هی ثان  30

 ان یپا

 ان ی پا کلمه 

.  شدیشناخته م  ریز محتواعنوان  به  شد،یبسته م   "انی پا"  با کلمه  مقاله یا پست  نیاگر ا
 .  ماند که باید پاسخ داده شود یم   یباق  یادیز  پاسخیسؤاالت ب   تعریف کوتاه  ن یبا هماما  

 : مثلا 

 م؟ یکن جادیمحتوا اریز چرا  ▪
 ؟ میکنیم استفاده  ی اجتماع یهارسانهخرد در  یچگونه از محتوا ▪
 ست؟یچ یطوالن یمحتوا  باخرد  یمحتوا رابطه ▪

 م ی " و "چرا؟" شروع کن؟چه با "   د ییا ی ب

م  ییهاتکه  کرو ی م  ی محتوا منتقل  را  اطلعات  به    کندیاز  پاسخ    ک یکه  سؤال خاص 
مخاطبان    یبراکه    دنگذاریمخاطب م  یبر رو   یر یتأث  یکوتاه  زمانمدتدر    ا ی  دن دهیم

 است.  یکاملا ضرور  یامروز 

است.   قرمز  ی ماه   کی است که بدتر از    هثانی  8خواننده به طور متوسط    کیتوجه    میزان
  ، دهیم میاز دست    «کار ...از مردم را در »شروع    یار یبدان معناست که ما توجه بس  نیا

از تعاریف   یبا برخ  سهیدر مقا  هی ثان  30-10ما از    ریاست که تفس  یمعن   نیبه ا  نیهمچن
 سخاوتمندانه است. دیگر از همین کلمه، 

 : شوند ی م خرد محسوب   ی محتوا  عنوان به  ر ی موضوع، همه موارد ز   ن ی ا  درنظرگرفتن با  
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 کی نفوگرافیا ▪
 کوتاه ییدئویو   یهاپیکل ▪
 گرافیک و   ریتصاو  ▪
 دانش. ینمودارها ایجداول  ،هاگراف ▪
  دیکاغذ سف دهیچک ▪
 ی اجتماع یها شبکهبه اشتراک گذاشته شده در  نکات ▪
 کوتاه یها فهرست ▪
 ل یمیا  موضوعات ▪
 ل یمیمختصر ا یکپ ▪
 صفحات وب  نیعناو  ▪

نمونه  گرید   یکی  Google  ژهیو   یها قطعه از محتوا پرکاربردتر )البته    ی عال  یهااز    ی ( 
 هستند:  کرو یم

 عکس مقاله 

از   باال  بزرگساالن  ای کلمه  500مقاله    کیقطعه  متوسط به طور    استخراج شده است. 
  ی قطعاا محتوا   یکه مقاله اصل  یمعن  نی، به اکنندمیمطالعه    قهی کلمه در دق   300  حدود 
 .ستیخرد ن

 جذاب کوتاه و    این نوع محتوا خرد است.    یمحتوا   کاربرد  مثال مؤثر از   این یکدر واقع،  
  : مثلا موضوع مطرح شده،  در مورد    دیبخواه  شتریکه شما ب  شودیاست، اما باعث م

 اطلعات کسب کنید. "  ... ن درباره که تاکنو  یحیتوض ن یترجامع "

مشکل    کی   میکرو محتوا.  دیدار  ازینمحتوا    کرو ی ماست که شما به    لیدل  ن یو به هم
را حل   کوتاه   اریبس  یفضا  کیمخاطب هدف شما در    سؤال  کیبه    ای   کندیمخاص 

ارزش چنشان  نی. ادهدمیپاسخ   با  یز یدهنده  شانس   نیبنابرا  د،یی بگو  دیاست که 
شما   سایتوب لینک  ی رو   از جمله  شما را مصرف کند،   تریطوالن  یمحتوا   یشخص  نکهیا

منبع    عنوانبه  طورکلیبه ای  درا بخوان  ایمیلتانکند، موضوع    کیکل  SERPاز   یدر فهرست
 . دهدمیرا افزایش  دیبه شما مراجعه کن   اعتمادقابلو  دیاطلعات مف
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 : SERPتوضیح درباره  

SERP    از عبارتSearch Engine Result Page  صفحه    ی و به معنا  است   شدهگرفته  
 ییجستجو  جی، همان نتاترساده. به زبان  باشدیمجستجو    یموتورها  جینتا   شینما

داده   شی نما  ستجوی مشابهجدر گوگل یا موتورهای    عبارت  کی  searchاست که با  
 . شوندیم

راه  یمحتوا   ،ترتیباینبه به  تی هدا  یبرا  یعال  یخرد  شما   ف یق  سمت  مخاطبان 
هدف   مدتکوتاه  باهدف  ترقیعم و  شما  محصوالت/خدمات  مورد  در  آنها  به  کمک 

 بلندمدت بستن معاملت است. 

 :  دهند ی م  ت یکه به آن اهم   ی کسان   ی برا   اتی از حد به جزئ ش ی توجه بنکته:  

  کسان یداشته باشند، اما لزوماا    یپوشانهمکوتاه ممکن است    یخرد و محتوا   یمحتوا
اشاره داشته باشد    ایکلمه  500پست وبلگ    کیکوتاه ممکن است به    ی. محتواستندین

  ی ز ی ( را به چسمانیه ری)مثلا نظر  ایکلمه  4000موضوع ارزشمند    ک ی  کندیم که تلش  
را   سمانیر  هینظر  یپاسخ به پرسش "چه کس  گر،ید  ی کند. از سو  لیتبد  فهمقابلنسبتاا  
در    گذاریپایه )  یمحتوا  ک ی کلمه،    50کرد"  است.    ز ی ن  حیتوض  همین  ، تنهاییبهخرد 

 (!!!خرد است یمحتوا

 ی اجتماع   ی هاشبکه کاربرد میکرو محتوا در  

  این یک است.    نترنتیاز نحوه کار ا  یر یتصو  ترییتو  ای   بوکسیف   دی فجهات،    یار ی از بس
 یی . محتواشودنمیاز اطلعات است که هرگز متوقف    متشکل  شهی و هم  وستهیپ  انیجر

  ی ز یقلب دارد، چ  کی به    ازین  گذارند،یآن زمان م  رایب  رشدنیدرگ  یکه کاربران واقعاا برا 
 وب دور کند.  یاهو یه زرا ا تال یجیکه شهروندان د

محتوا  ی هافرمتاز    توانندیمبرندها   در    یمختلف    ی برا   یاجتماع  یهارسانهخرد 
 مخاطبان خود استفاده کنند.    توجهجلب

 از:   اندعبارت   ها فرمت   ن ی ا
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نوع  یسفارش  یهاعکس  ای  ریتصاو  ▪ را   کننده سرگرم  تیواقع  ا ی  ع ینکته سر  یکه 
 . کنندیم  انیب

▪ GIF ها 
 Memesی یا رفتار  یالگوها ▪
 گذاری اشتراکقابل  هایلینک ▪
 آمار جالب کی ▪
 ویدئوها  ▪

 آورده شده است:  ،یبن و جر  توسط نستاگرام، یدر ا اشتهاآورنمونه  کی  نجایدر ا

 ( د یمراجعه کن یبه مقاله اصل دئویو  دنید  ی)برا دئو ی و  لیفا

مانند    یمحتوا باالخرد  پرورش    مثال  کمک    کنندگاندنبالاز    مندعلقه  گاهیپا  کیبه 
که توجه مخاطبان خود را در   ی . هنگامدهندیم  تی شما اهم  ی هاحرفکه به    کندیم

رابطه    کی به    میدواریکه ام  دیکن یمرا آغاز    ایمکالمه  د،یجلب کرد  یاجتماع  یهارسانه
 شود.  لیپربار تبد یتجار 

محتوا   توانیم  نیهمچن در    یاز    برای   کمک  منظوربه  یاجتماع  یهارسانهخرد 
شا  تربزرگ   یزها یچ   آوردندستبه کرد.  یک    راا یاخ  دی استفاده  از   یمشتر درباره    که 

و آن را انتشار داده    دیباش   ساخته  نوشتهعکسبا    محصول شما رضایت داشته، ویدئویی
آن   باشید مورد  در  قبلی  مشتری  رضایت  دلیل  به  مشتریانتان  تعداد  آن  دنبال  به  و 

  ن ینکدیل  ای  تریی، توبوکسیف روش به همان اندازه در    نی. اباشد   افتهیشیافزامحصول،  
 است.  مؤثر

 دئو ی و   کرو یم ارائه محتوا در قالب  

  ی ز ی همان چ   قاا یاست که دق  ویدئو  کرو یخلقانه استفاده از م  یهایاستراتژ از    گرید  یکی
  دئوها یو   ن یا  داشتننگه  کوتاه  (.ویدئودر قالب    کرو یم  ی )محتوا  رسدیماست که به نظر  

م  ای  هی ثان  10تا   باعث  زمان  شود یکمتر  کاربر  یتا  ف   که  ابزارهای جستجوی    دهایدر  یا 
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 برایش   را  هایتانحرف  دن ی و شن  روی ویدئوی شما  مکث  ،در حال پیمایش است  مختلف
 . کند ترآسان یکم

در   یبن و جر   پیباشند، مانند کل  داشته  مستقل  کاملا ی  یمحتوا  توانندیم  دئوهایو   نیا
افراد   یرگذار یتأث  ش ی افزا  یبرا که    باال م  کیکه    ی)تعداد  را  نظر  نند یبیپست  در   )

باشند    تریطوالن  یدئو یو   کیاز    یکوتاه  یها نسخه  توانندیم  نیاست. همچن  شدهگرفته
 ( است. ک ینرخ کل   شی اقدام خاص )افزا  کی   امانج   منظوربهکاربر  یفتن  که هدف آن فر

 :Cannes Lions یغاتیتبل زیمثال متا از جشنواره جوا نیمانند ا

 دیدن ویدئو به مقاله اصلی مراجعه کنید( )برای   فایل ویدئو 

 نیریاز سا  شیب  یاجتماع  یهارسانه  یهااز پلتفرم  یخرد در برخ   ی محتوا  ،طورکلیبه
 بوکفیس  نستاگرام، ی ا  یبرا  و پویش  یبررسقابل  ی، محتوامثالعنوانبه.  هستند  یضرور 
هستند، مانند   یتر بزرگ   زیاز چ  یکه بخش   ییهاپست  ی مهم است. حت  اریبس  ترییو تو
 . یتر ییتو یهایلفاظ  ای نستاگرامیا یاستور 

  خواندن دیدن یا    یبرا   پرمحتواترو    بهتر  یز ی به دنبال چ  نینکدیل  انکاربر  گر،ی از طرف د
 ع یسر  هایپستاز    شتریب  یطوالن  ی ، محتوامحتوا  ی اب ی مؤسسه بازار . به گفته  هستند
بین   ؟زنیممیحرف    از چه مقدار.  شودمیبه اشتراک گذاشته    ایحرفه  هایشبکهدر بستر  

 .رسدمیمفید کلمه به نظر  3000تا  1000

  د، یکن  زیانگ شگفت  ترفندهایی، خود را با    ن ینکدیبود که ارتباطات ل  نیاگر قصد شما ا
  آن   جایبهو    یا اینستاگرام استفاده کنید  تر ییتو  یخرد را برا  یآن محتوا  میکنیم  هیتوص

 . استفاده نمایید تریطوالن محتواهای  برای لینکدین از

 ره ی متداول و غ  ی ها پرسش ،  هاوبلگ   ی برای کاربر   ر ی تغ 

 ...  یا . ؟یطوالن یمحتوا  شهیهم ،یطوالن  یمحتوا بارکی

توض کوتاه    ک یبه    توانیمرا    ویدئو  کیکه    میداد  حیقبلا  کردنسخه  در   تبدیل  تا 
 یا   سایتوبدر    پست  کی   ب،یترت  نیکند. به هم  جادیسر و صدا ا  یاجتماع  یهارسانه
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را   استخراج    توانیم وبلگ  و    جملتیبا  از    توجهجالبمنطقی  استفاده  در    هاآنو 
 داد.  یکاربر  ری محتوا تغ  کرو ی م عنوانبه ره،یو غ بوکفیس  یهاپست،  هاتییتو

اطلعات    نیا کوچک  کمک    دآمدنی پد  به  خصوصبهقطعات  خرد"  "آموزش  مفهوم 
هر    ،مثالعنوانبه.  دهد یمکم ارائه    ریرا در مقاد  یمواد آموزشاساساا فقط  که    کنندیم

  سایت وبمقاالت  از    یکیپاراگراف( را از    کی  دی از اطلعات )شا  دینکته مف  کی دوشنبه  
 . دی ارسال کن  بارگذاری شده، هفته قبل که در

  . با ارسالدی متداول انجام ده  سؤاالت  یکار را با محتوا  نیهم  دی توانیم  نی شما همچن
 ی قطعه پرسش و پاسخ اطلعات   کی  ،هفته  ازروز    در هرپرسش و پاسخ    کی   انتشارو  

ی که در اختیارشان  گانیرا  ی. مخاطبان شما از محتوادیکن  غیتبل  ترییرا در تو   دیجامع و جد 
مجذوب شوند تا کل   یافک  اندازهبهممکن است    یخواهند کرد و حت  یقدردان  ایدگذاشته
آنها انجام    یبرا   تواندیم  یبرند شما چه کار   نکهیدر مورد ا  ایکنند    یر یرا بارگ  مطالب
 گفتگو کنند.  ، با شما شروع بهدهد

جذب و لغزاندن مخاطبان به یک    یبرا  ایطعمهخرد واقعاا    یمحتوایک    ،ترتیباینبه
  ای دوره  یمحتوا  برای  غذاپیش  نقش یک  دی شا  ای  شودیممحتوا برای شما    ترقیعمقیف  

 .  را بازی کند برگزار کنید دیخواهیم جامع که 

شما دارد.    ییمحتوا  ی ابیبازار  یدر استراتژ   ی خرد نقش مهم   یاست که محتوا  نینکته ا
با مخاطب هدف شماست که در آن هر دو   جادیا  یبرا  ی اتیقدم ح  نیاول  نیا رابطه 

 . بودخواهند  در ارتباط باهم حالیبا خوش  تیطرف در نها

 !!!انی: پایبار واقع نیا

 منبع: 

brafton.com 
 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار
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 مشایی  الدین غیاث

 علیرضا بصیر جعفری
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